












 و یراق تر راس بری بسم میم 7 مونا یی نسب » مو سیار

 ناو داد
 هاو یاب ایا





 راز ویا نره
 حیاتی شا ریست عادی

 تیمار شا اس
 2م شب نالد میش شم اسکی جام
 تام هاو نیا هک درک هلو ساز
 تو هدر ان رم اتو هر هاب الات
 رم

 تم دی را
 قدس درد تنوع وجوه هود تیر
 دا تر وا 003
 ار ایر دا توفع لا هم اب رک
 ام هتل ها اس ایا امام

 مرام شل نرده
 نیل گز

 | ستاری اهم
 تن ارت مرا ای مت هيک ترم نرخ

 هو نو لات |
 اتش هوم سر یاران اپ سرش رشد
 رخ هه و هی ارت

| 

 و آفت کیو در

 کن دن یوم ی

 رسم توس هر یا
 وار اگه
 ایا لس + هدجس دی بم مس دار ماچ

 حل قوت یه
| 

] 
 ۳ سرم ایر
 رج نمکی هرتیس ۳
 2 ربا سا
۳ 
 هد تسروخ ی هاست تی رب موم حجت
 زور کیر ده کس
 رم روا یر تح
 زد کور یا هل تی تم هو تا یا
 مس کم هوس رم
 ارس
 سیم نره اش مع اومد

 مس و

 تکانآ فوحر یتس
 رام ار اعا هست هه سد سرت
 ترا قد تیام هک مک یر بک نم سا
 کیف اهت تنم جو ام

 دم قم

 سه رده ترس
 وتو سم ست سرت 7 0 ی ت من تر اتم دم ۱3 ۳ ح تک

 هر زیست 9 تک کا اعم
 مت تنح سسد سمت ب ۳
 3 توس ی هر سس
 دم رس و و هم ۳ تحیمتسام سست در ع سرچ هامتات اس

 ترس هاو يج نیا تا

 ی هزو لادن هح ار
 بس دا شات رب هزل هترخ تا زا رم ها هنر هس ۱
 دوو ور هرگاه .سماساب کمان
 کم دام یسمل له اض تب رسا
 2 درس شام
 دنحم داد زنصا
 بم و ال ره وه
 ۳ جم روم ساک

 ها همش رب هل
 درز رقم نه ناو مرام آدم ناب درز ناز یا لب ته وهم لع

 همانا هام یک |
 ایر سا نم تپه رگ 0

 من لر: مانی رس ۶ رب هام
 سرم یا کمک
 تیم هدنج تست لک ها دانا ساتتصا
 منا برس رب ی
 تیر رعتب اکسس
 تا تصرف به

 و
 دیو و





 میدن
 ءامحا اسمویسا اقا تا توس شبا
 سرت سیسنرط قیاس تم

 ور یار اس
 ایمور توهین نیجکب امد هتص رعد اف یاس
 راس عا سلم دام
 رد رس ارت ات اب تعویق
 نام دنا کم
 ات یر یو درس کن دنورب ارت
 هم نارتسرم نت
 رضا اي لا ساوه تالش
 یو ار یا ایا لع و يبسم هدر
 مس يقامم راماد شا
 مت باد قامت هاب یار نیما
 رس ناتنرع زا
 رسم هم قاب اه

 شوی تار ی |
 2 امر نا را

 تنش یاس
 هکر لثه هتماجم

 زوج شیپ دام
 هم سا تره جی هر موس روز ۳ لازم نامسات سد
 طبل سس یو در

 هوره ترنم تناتا» رس وتو ی

 دف خارج سو هتوف لس یرعآ خ دسوشآ هیس هاست
 زوساب رم کلاس
 تن اروم تایاتوا
 یوم دا کر
 تیمی یا ترم

 اکیرمآ یامنیسرد

 نر :یو نی

 تورو اح سرعت لس هم ۳
 4 ارس تشکر ها
 سه سیم یا سا
 سیر نتتچ هام مهم ماچ عاوح

 روال ترم واساع ررا یعردمع دما را نیس
7 
۳ 

 شام او
 حق در مرام نیت
 ماتم انا اد

 دعا اب لا رف
 یخ دار خلع
 شام بک هم

 ار تب مو ب
 دریا ناسا

 جم ناترم تور
| 
 ام نوع ایم هل مد سا هام
 ویستا دام یا
 نم چو را

 رامآ سس دا
 سیاه مس یافت
 رب ها کور یر
 دودی ما یاسشاب ساخت ای دی دمای لمش ما لس

 رم ندیم ام

 بو: نفره مد رابرت
 تا ارج یا

 1 اب سرش ی ۳
 زا یرنچ یا

۱۳ 
 کورس های ها و ار هاب# تم
 هم ته مات
۳ 
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ک

 

 هر





 هفت تربت ] ك یا ۳۸ تهی













 تیم هرس

 مقر هوس یاهو

 ما اش تر

 دن اب کسر

 ها سیر

 ترسم رم.

 یا
 شعب

 دا درس

 تب تیم سنج را دیس یا
 اتکا نشست میام دم هم اس
 درب نم ۳ را ی





 بهتر هام علم | درام تسرگ سارق سس أ شن مار رب افرتهدخ
 سو هعص السد
 ان مرمناته هاش نبآ

 دا ها یا









 مانتیو زا یا همان





 ات



 ۱ یاهامنیسد |

 اماروناپ .یر- نوفسیت انا ولیس - امه - سک ر یمایم
 سیلوپسرب - ایپملا - یلاتان -هراتس

 9 ۰.2 نوریش مت



 ناربا رنه وامنبس ورملق رد

0 



 هیقاثیم یرادربمایف ویدوتسا

 :ایدونکیو ین سوم ب اهبلقناطلس - ۸

 : مس ممر یسموتسرت شوپهیسدزجد :
 الات درب هد پسرا کی گله رجنحد رم ۵ هل دایادییدر یه را تک ۱ 8

 هی نو هات
 .دادرعراع. شونآ يابقدوب - یلوندادرک هاب قشع كد ناتسا۵-۴

 نایکیچاخللوماس
 زیدان ارگان وین. تدابیر 9 -)

 . هادرمسبنج- سس حر اراک ردب فی رگیم مهنیلتاق-"
 اه ادراک ف 2
 تبحو - ادراک. ایمن -)یس- تحو تک. داب قشع یبسک اق۷

 يماقب ملا نوک - وب - تک رضا هانگ رهش-۸
 اند یلعددحم - نادر راک. دیماکدیح

 لات یدوب یقزددریپ :ترعاب ... 933 یهاگ 4
 گداهد نادرحراک . تایلوتیپ- راست تن

 ای ۳
 آیات شرت ارگ یک برج ا9ح9مدآ -۰






